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Als u dit leest is carnaval al achter de rug of nog net in
volle gang. Ondanks het ontbreken van onze tent op
Belfort is het de scholen allemaal gelukt om een fijne
carnavalsmiddag voor de kinderen te organiseren. Drie
dagen feest om de vastentijd in te luiden. Zouden er nog
kinderen zijn die zes weken lang hun snoepjes braaf in
een koekjestrommel stoppen? En mensen die het vlees
bij de slager laten liggen en enkel op vrijdag richting markt
gaan om een stuk vis op tafel te zetten? Voor de meesten
van ons zijn het verhalen die we van onze ouders en opa
en oma hoorden over de vastentijd. Evenals de verhalen
over het biechten van je oma nadat ze zo’n vreselijke
kater over had gehouden aan de bessen dat ze aan God
beloofde om nooit meer dronken te worden.
Om een of andere reden hoeft het vasten niet meer, maar
de feesten van voor en na het vasten, die laten we niet los.
Tijdens het vasten zijn we vooral bezig met het versieren
van onze huizen met mooie pasteltint paasversieringen.
Kuikentjes, paashaasjes, eitjes, alles dat ons aan de
lente doet denken halen we in huis. Hoewel de carnaval
en daarmee het paasfeest erg vroeg vallen dit jaar en we
ook nog eens weinig winter achter de rug hebben, kijken
we toch echt wel weer uit naar het lengen van de dagen,
de warmte en bloesem. Onkruid bleef in 2015 lang doorgroeien, planten zaten in december vol knoppen en hier
en daar was echt wel een voorjaarsbloem of madeliefje
te vinden. Stilte voor de storm? Wie weet hoe hard ons
voorjaar gaat zijn na onze, voor een groot deel, zachte
winter, dus hebben wij ervoor gezorgd dat u weer even
niet afhankelijk van het weer hoeft te zijn met een blad vol
met info uit en over onze wijken.

De nieuwe burgemeester van Maastricht krijgt drie dagen inwerktijd.

EVENEMENTEN
Maandag 8 februari:
Carnavalsfeest van carnavalsvereniging de Greune van
Wolder in de Greune Zaol, Tongerseweg 336. Van 14.30
- 24.00 uur. Gratis entree.
Woensdag 17 februari:
Lezing van ‘t Gilde over Limburgse Literatuur. Locatie: ‘t
Gilde-gebouw, Pastoor Habetsstraat 42. Aanvang: 19.00u.
Entree: 2,50 euro p.p. (inclusief een consumptie).

Natasja Cornelissen

Lezing GVL ‘Is de aarde een slavenplaneet?’ in de grote
zaal van het Woonzorgcentrum Daalhof. Aanvang 20.00
uur, zaal open vanaf 19.30 uur. Entree 10 euro.

Het volgende nummer van ‘t Belhäöfke zal verschijnen
in het weekend van 5/6 maart.
Kopij: inleveren per e-mail vóór 10 februari.
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Círculo Cervantes: lezing ‘Malinche en de Virgen van
Guadalupe in de kunst en de literatuur van de Chicanos’
in ‘ut Förtsje’, Ebenistendreef 104. Aanvang 20.00 uur.
Entree voor niet-leden is 5 euro.

Contact
 06 50888592
 redactie@belhaofke.nl
 www.belhaofke.nl
Bezorgklachten? Meld dit
a.u.b. via e-mail of telefoon.

Zaterdag 27 februari:
Vriendjes- en vriendinnetjesdag van Harmonie St. Petrus
en Paulus in de Greune Zaol, Tongerseweg 336. Van
13.15 - 17.00 uur.

Drukwerk
Drukkerij De Heeg B.V.

Woensdag 2 maart:
Opening Alzheimer Café in Maastricht bij Stichting Athos,
Athoslaan 12A. Inloop vanaf 19.00 uur.
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STICHTING BUURTCENTRUM
DAALHOF EN OMSTREKEN

Lijst met activiteiten

Buurtcentrum Daalhof E.O.
‘t Atrium
Aureliushof 160
6215 SW Maastricht
tel: 043 - 3540518
www.buurtcentrumdaalhof.nl
info@buurtcentrumdaalhof.nl

Maandagmorgen
Maandagmorgen
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond
Maandagavond

bewegen voor ouderen
thai chi
tafeltennis
biljarten
poweryoga, hathayoga & zumba
dartclub ’t Atrium (in ’t café)

Dinsdagmiddag
Dinsdagavond
Dinsdagavond

huiskamer project 13.30 - 16.30 uur 043-3540518
v.a.17.00 uur dansschool reality
06-24253636
repetitie Mixed harmonie
043-3619455

Woensdagochtend
Woensdagavond

vocalgroup celebrations
poweryoga, hathayoga & zumba

043-3214369
0032-12236151(B)

Donderdagmiddag
Donderdagavond
Donderdagavond

kienen bejaardenbond Daalhof
kienen div. verenigingen
judo van Budoclub Daalhof

043-3471371
043-3540518
06-51574258

Vrijdagnamiddag
Vrijdagavond
Vrijdagavond

v.a.17.00 uur dansschool reality
country dansen volwassenen
sambaband Batida (rep)

06-33135297
06-40923577

Zaterdagochtend

repetitie kinderkópkes

06-46596426
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inl: stichting Traject
inl: stichting Traject
043-3479867
043-3438786
0032-12236151(B) Openingstijden Atrium café
Van maandag tot en met
donderdag van 19.00 uur
tot 01.00 uur
Vrijdags van 19.00 uur
tot 02.00 uur

Voor het huren van diverse
ruimtes kunt u van maandag tot
en met vrijdagmorgen tussen
10.00 en 12.00 uur bellen voor
een afspraak om de ruimtes te
bezichtigen.

Alleen afspraken met de
beheerder zijn geldig!!!

Heeft u iemand nodig die met u naar uw financiën kijkt, u
helpt met de tuin of gewoon gezelschap houdt? Kom dan
eens langs. Wilt u iemand helpen om lijn in de financiën te
krijgen, de tuin te onderhouden of door gewoon eens op
bezoek te gaan? Kom dan vooral ook eens langs.

BUURTPLATFORM
buurtplatform belfort daalhof

correspondentieadres: Claudiushof 21, 6215 EZ Maastricht
www.facebook.com/buurtplatform.belfort.daalhof
email: buurtplatform.belfort.daalhof@gmail.com

Er gebeuren leuke dingen via Matchpunt. Een hechte en
steeds groter wordende groep mensen is ontstaan die
bereid is elkaar te helpen. Dit is mooi om te zien. Bent u al
eens langs geweest? Zij zoeken vooral nu mensen die ook
kunnen helpen met de spreekuren. De spreekuren zijn op
dinsdag in de Huiskamer in ’t Atrium van 14.00 - 15.30 uur
en woensdag 14.00 - 15.30 uur bij Mosae op de Herculeshof.

NIEUWS VAN BUURTPLATFORM BELFORT-DAALHOF
Het is spannend te zien hoe een wijk verandert en zich
aanpast aan verandering. Bij ons Nieuwjaarstreffen konden
we nog eens horen hoe Daalhof als wijk ontstaan is en
veranderd is. En die veranderingen zijn nog bezig. Maar
Belfort en Daalhof blijven zich ook aanpassen aan die veranderingen. Een wijk leeft en de bewoners maken dat een
wijk een mooie plek is om te wonen. De gemeente zorgt voor
de infrastructuur, maar de wijk zelf zorgt voor de inhoud.
Belfort en Daalhof zijn twee levende wijken.
Opendeurdag voor verenigingen
Het leven in onze wijken is ook duidelijk. Dit weekend vieren
we volop Carnaval, maar na dit weekend gaan de activiteiten
door. Er zijn tal van verenigingen bezig in onze wijken ‒ en
toch kent u ze misschien nog niet goed. Op zondag 29 mei
kunnen bewoners de verenigingen goed leren kennen. Voor
welk vereniging heeft u belangstelling? Welke activiteiten
zijn er in onze wijken? Zet deze dag op de agenda en maak
plannen om je bij een van deze verenigingen aan te sluiten.

Wilt u op de hoogte blijven van zaken in de buurt, kijk op onze
facebook pagina: www.facebook.com/buurtplatform.belfort.
daalhof . Laat ons ook uw ideeën horen. U kunt ons bereiken
via e-mail: buurtplatform.belfort.daalhof@gmail.com.

Groen in de wijk
Onlangs heeft de gemeente zich geëngageerd om Belfort
en Daalhof bij de plannen voor groen in de wijk te betrekken. Dit gebeurt natuurlijk in heel de stad. Iedereen kan
meer leren over hun wijk en meer zelf doen in de wijk. Op
http://www.groen-maastricht.com/mijngroen.html kunt u
meer lezen en zien hoe dit in zijn werking gaat. Of spreek
iemand aan die onlangs naar de informatiebijeenkomst is
geweest voor uw wijk.

Praktijk voor huidverzorging
en energetische behandelingen

Een naamsverandering
Als alles loopt zoals gepland heeft de gemeente nu ook
knopen doorgehakt wat de buurtplatforms in de stad betreft.
Al meer dan een jaar spreken de buurtplatforms met elkaar
om tot een nieuwe manier van werken te komen, een nieuwe
visie die ook aansluit op de visie van gemeente. In plaats
van een soort spreekbuis te zijn van de gemeente naar de
buurt toe, horen de buurtplatforms een spreekbuis te zijn
van de bewoners naar de gemeente toe.
Zo hebben wij ons ook in de laatste twee jaar willen opstellen. Nu nog meer. Wij willen mensen met ideeën met
elkaar verbinden zodat verandering en verbetering werkelijk
mogelijk zijn. We spreken dan ook niet meer over buurtplatforms, maar over buurtnetwerken. Het kan dus best zijn dat
we binnenkort laten weten dat we een naamsverandering
hebben doorgemaakt. Maar net zoals mensen nog altijd
hun boodschappen doen ‘bij de Miro’ (=Brusselsepoort),
zullen wij nog altijd gewoon aanspreekbaar blijven - of we
nu buurtplatform of buurtnetwerk heten.

KENNISMAKINGSBEHANDELING GEZICHT NU 38,00 EURO

- Klassieke huidverzorging
- Spirituele huidverzorging
- Reiki- Reconnective Healing - Reconnection
- Amethistbed en edelsteen/ kristalbehandelingen
- Gongbad en klankschalen behandelingen
- Begeleidende meditatie, bewustwording en ontspanning
- Schilderworkshops
Praktijk ook toegankelijk met rolstoel en rollator

Nieuwsgierig, wilt u meer informatie?!
Kijk dan eens op www.cosmetiquepapillon.nl
of bel meteen tel: 043-8524765 of 06-31161989
info@cosmetiquepapillon.nl
Jolanda van der Wolde
Titanenhof 15
6215EA Maastricht

Matchpunt
Matchpunt is nog altijd een vrijwilligersorganisatie die zich
inzet om vraag en aanbod met elkaar te verbinden.
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In 2012 startte BMB met de opleiding Rap aan de Rockacademie in Tilburg. Hierdoor kon hij fulltime met muziek
bezig zijn en wist hij optredens te realiseren in poptempels
als 013 in Tilburg, het Patronaat in Haarlem en Paradiso in
Amsterdam.

IN DE KIJKER
In de rubriek In de kijker stelt een bewo(o)n(st)er uit één van onze wijken zichzelf voor. De
inhoud van deze rubriek wordt gebaseerd op een zelf opgesteld verhaal of een interview. Het
is de redactie die bepaalt hoe het artikel uiteindelijk geplaatst wordt.

Samen met drie vrienden werd hij in 2013 uitgeroepen tot
stadsdichter van Maastricht. Naast vele optredens bij culturele evenementen in de stad – recentelijk nog de opening
van Magisch Maastricht – leverde dat ook één muzikaal
hoogtepunt op: een optreden in het voorprogramma van de
legendarische funk-, soul- en jazzsaxofonist Maceo Parker.
In de nazomer van 2015 verscheen de meest recente EP
‘Boy In De Hoed’. Deze verzameling krachtige nummers
laat zien hoe de rapper in de loop van tijd is gegroeid, maar
ook hoe hij zijn wortels is trouw gebleven. Onverdunde
Nederlandstalige hiphop met hart en hersens. Met wortels
in Daalhof is – zoals in een van zijn nog te verschijnen nummers nadrukkelijk naar voren komt – zijn G zo zacht dat die
bas wel moet klappen.

BART BREMMERS
BMB (Bart Bremmers) is een rapper uit Daalhof die onlangs
zijn EP ‘Boy In De Hoed’ heeft uitgebracht compleet met een
releaseparty in de Muziekgieterij.

Wie de EP wil beluisteren kan terecht op Spotify, iTunes en
Deezer (gewoon ‘BMB Boy in de hoed’ intypen). Op youtube
staan inmiddels verschillende clips (type bijvoorbeeld ‘BMB
Uitzone’ in en zie onder andere beelden van het nachtelijke
kruispunt naast de Brusselsepoort en een autorit vanuit de
stad naar Daalhof. Mocht u de rapper willen volgen dan is
de facebookpagina ‘bmbmusicnl’ een geschikte keuze.
Van rauwe hiphop met een boodschap tot een eigentijdse
serenade aan zijn vriendin met vrolijke samples: deze opkomende rapper biedt het allemaal.

WIJK - INFO

Al vanaf een jaar of 10 werd BMB gefascineerd door hiphop.
Dat leidde aanvankelijk tot optredens op de Fons Olterdissenschool en het Bonnefantencollege, maar daarna (in
2011) tot het eerste – in eigen beheer uitgebrachte – album
‘Rugzak’. ‘Rugzak’ werd een verzameling van verschillende
stijlen, waarin strakke teksten de grens tussen humor en
realiteit aftastten. Opvallend binnen de rapwereld was de
aandacht voor bespiegeling, zelfrelativering en het zoeken
naar betekenis. De releaseparty vond plaatst in de Muziekgieterij en hier bleek dat BMB op het podium een duidelijke
aanwezigheid was: hij slaagt er schijnbaar moeiteloos in het
publiek mee te slepen en bij de act te betrekken.
Later volgden samenwerkingsprojecten met andere Maastrichtse rappers en werd de passie voor muziek meer dan
een hobby.

LEZING GVL DOOR AAD ORGELIST
Woensdagavond 17 februari komt
onze stads- en wijkgenoot Aad
Orgelist zijn lezing ‘Is de aarde een
slavenplaneet?’ geven.
Aad schetst een onthutsend beeld
van de maatschappelijke ontwikkeling van de afgelopen decennia. Daarnaast worden mogelijke
oplossingen aangereikt die aanzetten tot bezinning en een
leidraad vormen voor een brede maatschappelijke discussie.
Het proces van economische en sociaal-maatschappelijke
veranderingen zal zich eerder vanuit de samenleving ontwikkelen dan vanuit de (politieke) macht.
De lezing wordt gehouden in de grote zaal van het Woonzorgcentrum Daalhof, Herculeshof 22 en begint om 20.00
uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Meestal zijn de lezingen
rond 22.30 uur afgelopen. De entree is 10 euro, contant en
het liefst gepast te betalen, er is geen pinapparaat aanwezig.
Koffie, thee en fris zijn tegen een schappelijke prijs aan de
bar in de grote zaal te koop.
Wilt u naar de lezing komen? Dan graag van te voren even
aanmelden zodat ik de zaal kan aanpassen aan het aantal
te verwachten bezoekers. Dit kan via tel. 06-24405539 of
een mail naar gvl.maastrichtwest@gmail.com.
De lezingen van de GVL zijn toegankelijk voor alle belangstellenden uit Maastricht en omgeving.

VOOR AL UW KLUSSEN, LOODGIETERSEN TEGELWERKEN IN EN OM HET HUIS.
TEL: 0650511720
EMAIL: J.M.WALTHOUWER@HOTMAIL.COM

Anneke Fokkema, gastvrouw GVL Maastricht west.
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Het afgelopen jaar verkochten wij snel en
tegen een goede prijs o.a. de volgende woningen
MAASTRICHTVerkocht

binnen
2 maanden

MAASTRICHTVerkocht

Verkocht
binnen
2 maanden

binnen
1 week

Haammakersdreef 14

C

MAASTRICHT

Daalstraat 40

Keramieksingel 129

M

MAASTRICHTVerkocht

Y

binnen
1 maand

CM

MAASTRICHTVerkocht

MAASTRICHTVerkocht

binnen
2 maanden

binnen
2 maanden

MY

CY

CMY

Henri Borgignons

K

St. Annadal 16-K

Gust. Coenegrachtstraat 46

Smissenhaag 17

Cassiushof 23 te Maastricht: Verkocht binnen 1 maand
Patrick van Holten

Als dé WIJKMAKELAAR
van Maastricht-West weten
wij wat er in uw woonomgeving leeft.
Er is een grote vraag naar
panden in onze wijken.
Zoekt u een snelle en
succesvolle verkoop, wij
bemiddelen graag voor u.

De Beente 56-B te Maastricht: Verkocht binnen 4 maanden
Koning Clovisstraat 54 te Maastricht: Verkocht binnen 2 maanden
Opalinestraat 63 te Maastricht: Verkocht binnen 3 maanden
Poelgaard 14 te Maastricht: Verkocht binnen 2 maanden
Sint Annadal 12-E te Maastricht: Verkocht binnen 1 maand
Sint Hubertuslaan 49-A te Maastricht: Verkocht binnen 1 maand
Sint Hubertuslaan 49-C te Maastricht: Verkocht binnen 1 week

Wilt u in 2016 ook uw woning verkopen?
Neem dan contact met ons op!

ASAGROEP.NL
Berceusestraat 46 6217 EK Maastricht 043 - 363 95 75
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Extra activiteiten februari:

WIJK - INFO

Carnavalsmaandag 8 februari, 14.00 tot
16.30 uur: DJ Huub komt weer gezellig
plaatjes draaien en krijgt iedereen weer de
dansvloer op. We houden een ‘wie heeft
het mooiste carnavalshoedje’ verkiezing
met een leuk prijsje voor de winnaar of
winnares. Kosten 2,50 euro p.p. incl.
tafelhapjes.

ACTIVITEITEN IN WOONZORGCENTRUM DAALHOF
Vaste activiteiten:
Van maandag tot en met vrijdag bent u van harte welkom
voor een kopje koffie, thee en/of andere versnapering. En
om eens vrijblijvend deel te nemen aan een of meerdere
van onze activiteiten.

Carnavalsdinsdag 9 februari, gaan we ‘s middags, net als
vorige jaar, gezellig samen de carnavalssfeer opsnuiven in
het centrum van Maastricht. Heeft u zin om met ons mee
te gaan? Contacteer dan activiteitenbegeleidster Marianne
voor meer informatie, tel. 043-3549500

Maandag:
Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
Nieuwsuurtje 10.30 uur
Kienen 13.45 uur
Wisselende activiteiten vanaf 14.00 uur in de ruimte van de
Dagbesteding op afdeling H
Schaken van 14.00 tot 16.00 uur op afdeling F

Woensdagmiddag 10 februari,14.00 uur: H. Mis o.l.v. van
pastoraal medewerker Andre Narinx ter gelegenheid van
Aswoensdag, m.m.v. Daalhofkoor ‘Gouwe Ouwe’, en voor
iedere deelnemer een haring. In verband met het bestellen
van de haringen, gelieve u voor woensdag 3 februari hiervoor
op te geven bij onze receptie.

Dinsdag:
Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
Nieuwsuurtje 10.30 uur
Spel-/Sjoel-/Kaart-/Knutselmiddag 14.00 uur
Gymnastiek onder professionele begeleiding van een fysioen ergotherapeut om 14.00 uur

Woensdag 17 februari, 14.00 uur: filmmiddag. Gratis
toegang.

Woensdag:
Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
Nieuwsuurtje 10.30 uur
Wisselend programma (bijv. muziek, optredens, themamiddagen, bakken enz.) vanaf 14.00 uur

Woensdag 24 februari, 14.00 uur: theaterworkshop. Twee
acteurs, Ryan van den Akker (een Nederlandse musical- en
stemactrice, vooral bekend geworden door haar stem die
gebruikt is voor de tekenfilmeend Alfred J. Kwak en de musicals Cyrano en Elisabeth) en Mark Mülders, komen naar
woonzorgcentrum Daalhof en geven ons wat zij noemen
een uur ‘Theatersport’. Elkaar eens anders leren kennen.
“Zo zagen we hem of haar nog nooit”. Kosten 2 euro p.p.,
inclusief een kopje koffie, te betalen bij de activiteitenbegeleiding die middag. Iedereen is van harte welkom.

Donderdag:
Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
Nieuwsuurtje 10.30 uur
Van het verleden tot hedenmiddag. Afwisselende activiteiten
vanaf 14.00 uur

Woonzorgcentrum Daalhof
Herculeshof 22
6215 BM Maastricht
tel. 043-3549500.

Vrijdag:
Koffie-uurtje van 9.30 tot 12.00 uur
Nieuwsuurtje 10.30 uur
Kienen 13.45 uur
Schaken van 14.00 tot 16.00 uur op afdeling F
Wisselende activiteiten (bijv. uitstapjes, spellen, geheugentraining, wandelen enz.) in de ruimte van de Dagbesteding
op afdeling H

Aangepaste woningen voor
senioren (65+) die zorg nodig hebben.
Mosae Zorggroep heeft in de locaties
Daalhof, Recessenplein, Sint Gerlachus
en Campagne woningen beschikbaar.
U kunt zich aanmelden bij
Cliënteninformatie 043-3549180.
www.mosaezorggroep.nl
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Bekijk onze website
ook via uw smartphone!

Uit de pers:
€ 106.000,-

VERKOOP – VERHUUR – AANKOOP – ADVIES – TAXATIES - HYPOTHEKEN
TEL 043-325 4816 / 06-1006 0006 • WWW.DAVECROLLA.NL • INFO@DAVECROLLA.NL
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Vanaf 5 januari 2016 ook in uw wijk gevestigd een trimsalon
voor honden, katten, konijnen en cavia’s. Animal Hair Care,
Haammakersdreef 13. Telefoon: 06-31056208; Facebook:
animalhaircare.

PRIKBORD
Prikbord: een prikbord kost 4 euro per stuk. Gevonden/verloren
is gratis. De tekst (maximaal 40 woorden) met het geld in een
enveloppe inleveren/in de brievenbus doen op Dianahof 54 vóór
de 15e van de maand.

Pianoles, ontdek hoe leuk het kan zijn. Voor beginners
tot vergevorderden. Voor jong en oud!! Ook al kun je nog
helemaal niks!! Info: mevr. Willy Riemens, 06-15903299.

Wie spaart er nog telefoonkaarten? Wie heeft nog insteekhoezen voor naam of telefoonkaartjes? Tel.: 043-3474816.

Verloren: gouden hangertje met rode bloedkoraal, waarschijnlijk in de buurt van de Godenweg-Tongerseweg. Indien het gevonden is zou ik het graag terug hebben. Is een
aandenken! Tel.: 0623738366.

Vanuit uw aanvullende zorgverzekering worden fysio-, manuele-, geriatrische- en/of oedeemtherapie vergoed. Ook
zonder verwijsbrief. Nu ook groepstherapie ‘Samen bewegen met Parkinson’ in gymzaal Daalhof. Fysio Daalhof,
Herculeshof 9/11, 6215 BB Maastricht. Tel. 043-3476946,
fysiodaalhof@gmail.com, www.fysiodaalhof.nl

Gevonden op 1e kerstdag nabij de hekjes Tongerseweg,
Godenpad: elektrische deuropener (Novoferm). Kleur zilver–blauw, met zilverkleurig engelenhoofd als sleutelhanger.
Naam en adres bij de redactie bekend.

Altijd al nieuwsgierig geweest naar waar uw familie vandaan
komt en welk beroep uw voorouders uitoefenden? Laat op
zeer voordelige wijze uw stamboom uitzoeken. Ook leuk
als verjaardags- of jubileumcadeau. Stuur een e-mail voor
meer informatie: vooroudersinbeeld@gmail.com

Verloren: fiets GPS Teasy One. Voor de eerlijke vinder is
er 25 euro vindersloon. Info: J.Arntz, Titanenhof 27, 0433471262.

WIJK - INFO

Huiswerkbegeleiding in de Hazendans. Ervaren docent
(vmbo-havo-vwo) geeft huiswerkbegeleiding aan kleine
groep leerlingen. Persoonlijke en professionele hulp bij
het maken, leren en plannen van de leerstof. Info. tel. 0639823537.

HOME-START ZOEKT VRIJWILLIGERS M/V
Binnenkort starten wij weer een nieuwe cursus.
- Bent u vader of moeder?
- Wilt u met uw ervaring als vader of moeder gezinnen
ondersteunen, die overbelast zijn en behoefte hebben aan
een steuntje in de rug?
- Bent u enthousiast, kunt u warmte bieden en goed luisteren?
- Hebt u ongeveer 4 à 5 uur per week tijd over?
Dan bent U de persoon die wij zoeken!

Leraar (vmbo-havo-vwo) geeft bijlessen Nederlands op
alle niveaus in onder- en bovenbouw van het voortgezet
onderwijs (specialisatie dyslexie). Voor de basisschoolleerling bijlessen rekenen, taal- en leesvaardigheid. Info.
tel. 06-39823537.
‘Handel niet uit geldingsgedrag of eigenwaan, maar acht in
alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb
niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die
van de ander.’ Dit is nog altijd mogelijk! Doe je mee? www.
gvcmaastricht.nl

Home-Start richt zich op gezinnen, waar het even ‘niet zo
lekker loopt’. Dit kan komen door huwelijksproblemen, problemen met kinderen, maatschappelijke problemen zoals
geen werk, financiële problemen, er alleen voor staan. Vrijwilligers van Home-Start bieden dan steun, praktische hulp
en/of vriendschap. Zo heeft Home-Start het afgelopen jaar
met 25 vrijwillige medewerkers hulp geboden aan meer dan
35 gezinnen in Maastricht. Wij hopen ook dit jaar minstens
zoveel gezinnen te kunnen helpen. Wij hebben daarbij uw
hulp hard nodig!

(Gratis) sportspreekuur. Tijdens het sportspreekuur tracht
onze fysiotherapeut uw blessure vast te stellen en u van
advies te voorzien voor preventie of herstel. Maandagavond
tot 19.00 uur na afspraak via 043-3477877. Fysiohof, Peymeestersdreef 2a, Maastricht.
Word jij onze nieuwe Tupperware consulente? Onze organisatie is zo aan het groeien.. Mede dankzij onze kookworkshops. Onze organisatie heeft u veel te bieden! Wilt u meer
informatie? Of wilt u onze nieuwe catalogus ontvangen?
Miranda v. Zuylen 06-21845994, m.zuylen@home.nl

Wat biedt de Home-Start vrijwilliger een gezin:
- een steuntje in de rug
- zijn/haar ervaring als ouder
- zijn/haar tijd, één maal per week 3 à 4 uur
Wat biedt Home-Start de vrijwilligers:
- zinvolle en fijne contacten met ouders en kinderen
- een voorbereidende cursus
- begeleiding en ondersteuning bij het werk als vrijwilliger
- onkostenvergoeding
Voor aanmelding en/of meerdere informatie kunt u bellen/
mailen met: Mariëlla Bakker-Geusebroek, Coörd. HomeStart Maastricht, BC Mariaberg, Anjelierenstraat 35, 6214
SW Maastricht, T 043 7630152 E mariella.bakker@trajekt.nl

Yogalessen in Belfort. Ontspanning en vitaliteit. Zet maar
een stap in de yogaruimte. U bent van harte welkom voor
een gratis proefles. Info en aanmelden bij Helen Vaessens,
tel. 043-3477402, www.yogahelenmaastricht.webklik.nl
Speel Djembé met Djembejos. Jos Schmeetz geeft workshop in West Afrikaanse percussie. Iedereen kan meedoen.
Plezier maken staat voorop. Voel en beleef het ritme van je
hart in groepsverband of individueel. Stuur een e-mail voor
je wensen info@djembejos.nl www.djembejos.nl
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20 Minuten zonnen voor
Een geweldige prijs van

€ 8,50
Aureliushof 145a Maastricht tel 043 3430340

Voor aankoop en reparatie van TV en LCD,
Audio en Video apparatuur en schotel-installaties

Guus Gruisen
Reparatie Techniek
Redemptielaan 9c
6213 JC Maastricht
Telefoon: 3437667
gruisenguus@gmail.com
www.guusgruisen.nl

Gespecialiseerd in
huidverbetering &
permanente make-up
Diets-Heurpad 13
6215 KN Maastricht
+31(0)6-51650255
info@passionbeaute.nl
Locaties op Pottenberg en Belfort.

Acné vergoeding door
zorgverzekeraars.

Fysiotherapie:
Specialisaties:
			
			
Beweegprogramma:

Neem ook eens een kijkje op
www.passionbeaute.nl

Regulier en revalidatie
Neurorevalidatie (CVA); Parkinsonnet;
Geriatrie; Oedeemtherapie; Oncologie;
Sportfysiotherapie; McKenzietherapie
COPD; DMII; Claudicatio

Wij nemen deel aan diverse multidisciplinaire netwerken.

Potteriestraat 145
Peymeestersdreef 2A

6216 VD Maastricht
6216 PJ Maastricht (SNS-pand)
043-3477877
info@fysiohof.nl
www.fysiohof.nl
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BON APPETIT
SPINAZIEQUICHE MET TOMATEN
Ingrediënten:
210 gr volkorenmeel, 100 gr (planten)margarine, 60 ml water, 400 gr spinazie (diepvries), 1 hele ui, 1 teentje knoflook
(uitgeperst), 1 eetlepel olijfolie, peper, nootmuskaat, 125 ml
room (verlaagd vetgehalte), 2 middelgrote eieren, 200 gr
gehalveerde cocktailtomaatjes, 100 gr geitenkaas of kaas
naar keuze.
Bereiding:
Kneed 210 gr volkorenmeel, 100 gr margarine, 4 eetlepels
koud water tot een glad deeg. Rol het deeg op een met bloem
bestoven werkvlak uit, bekleed daarmee een springvorm (Ø
26 cm) en maak een smalle rand. Prik het deeg meerdere
malen in met een vork en bak ca. 20 minuten in een voorverwarmde oven op 180oC voor. Laat voor het beleg 400
gr bladspinazie ontdooien en druk het vocht eruit. Snipper
1 ui en laat met 1 uitgeperst teentje knoflook in 1 eetlepel
olie fruiten. Voeg toe aan de spinazie en laat ca. 5 minuten
meestoven. Breng op smaak met peper en nootmuskaat.
Meng 125 ml room (tot 15% vet) met 2 eieren, breng op
smaak met peper. Verdeel het afgekoelde spinaziemengsel
met 200 gr gehalveerde kerstomaten over het deeg. Schenk
het eimengsel erover. Verkruimel 100 gr geitenkaas (of andere kaas) en verdeel erover. Bak de quiche ca. 30 minuten
in de verwarmde oven.

CARNAVAL

Dan: er is geen carnavalstent meer in Belfort, hoe reageer je daarop Hertog Arno?
“Ik heb het optreden in de tent als artiest altijd geweldig
gevonden; al die blije gezichten van jong en oud die met
volle overgave de liedjes meezingen. Vastelaovend kon
beginnen en de drie dolle dagen hier doorbrengen was super. Helaas is het jammer dat het niet meer bestaat. Vooral
voor ouders met kinderen is dat een gemis: zij kunnen niet
meer vrij rondrennen en ravotten tijdens de Vastelaovend.
Ook voor de vele buurtbewoners is er een eind gekomen
aan een lange traditie.
Als Hertog ga ik nog heel wat beleven. Hele mooie momenten ook, zoals het bezoeken van verzorgingstehuizen en
dialectles geven in verschillende scholen. Zelf ga ik al jaren
mee met deze ‘Vastelaovendlesse’ als Piele Hameleers.
Vrow Versjevé en ut mineurke (gevonden in de Werreke)
zijn ook al jaren van de partij.”
Hoe hou je dat allemaal vol, de callepin (agenda) staat
bomvol met afspraken?
Ik wil als Hoeglöstigheid genieten, want iech höb CONFETTI
in mie blood! Ik wil genieten van ieder moment, voor we het
weten zijn de dolle dagen voorbij.”
SALU! Vastelaovend same,
Roelina Lenten

VASTELAOVEND
‘t Mooswief heet miech vasgesnap
veer goon noe same drei daog laank op stap
in ein hand poor, de aander beer
same veur eus vastelaovendsplezeer
mèt ‘t Mooswief op stap
dat höb iech ‘m toch gelap
mèt ‘t Mooswief op stap
de zuus us same aon d’n tap

IN GESPREK MET HOEGLÖSTIGHEID ARNO D’N
IERSTE, HERTOG VAN C.V. DE MINEURS

veer maken e welske op de meziek
en veule us de Keuning te riek
Minckeleers kiek op us neer vaanaof ziene sókkel
deenk, wat is dat Mooswief toch e lèkker mókkel

Proficiat Hoeglöstigheid Arno d’n Ierste, namens alle lezers
van ‘t Belhäöfke. Arno is getrouwd, heeft 2 kinderen en is
woonachtig in een van onze wijken. Arno is er trots op om
Zjubilei (jubileum) Hertog van C.V. de Mineurs te zijn; de
carnavalsvereniging De Mineurs bestaan nu 3 x 11 = 33 jaar.
Zijn verhaal:
“In september werd ik ontvoerd en naar een geheime locatie
buiten Maastricht gebracht, de leden van de kanselarijraod
waren daar aanwezig. Ik zag toen de attributen liggen o.a.
steek, een scepter en ik had gelijk door: die gaan mij vragen
om Hertog te worden van 2016. Toen ze mij inderdaad die
vraag stelden zei ik zonder erbij na te denken: ja, dat is mijn
kinderdroom die uitkomt. Als kind droomde ik er al van om
eens (stads)prins te worden. Buiten mijn werkzaamheden
heb ik nog verschillende hobby’s zoals: het volgen van de
formule1 races, motorrijden en dan natuurlijk het zingen.
Regelmatig treed ik op en presenteer en zing dan gezellige
meezingers. Dat alles geeft een voldaan en goed gevoel. Ik
ben ook lid van ‘de Zes Köp’. Wij zijn de winnaar geworden
van het Maastrichts Carnavalsliedje 2016, een hele eer. Als
‘de Zes Köp’ doen wij ook mee in de eindstrijd van het LVK
(Limburgs Vastelaovendleedjes Konkoer). De vraag van ‘hoe
houd je de vrouwen van je lijf’ beantwoord ik spontaan: van
‘hysterische’ vrouwen heb ik geen last, ik geef hier geen
impuls aan. Voor mij is maar één vrouw, mijn eigen vrouw.”
10

drei daog laangk vastelaovendsgek
daonao geit ‘t Mooswief trök op häör plek
daan loup iech ouch weer in de pas
mie pekske hingk weer trök in de kas
teks: Ad Frijns

De 3 Dolle Konijndagen
aswoensdag 10 februari
donderdag 11 februari
vrijdag 12 februari

KONIJNENBOUT
met frieten en appelmoes

6 EURO

reserveren op nummer 043 – 3435427
of mailen info@eetcafe1900.nl
www.eetcafe1900.nl
Orleansplein 14 - Maastricht

CARNAVAL

VERENIGINGSNIEUWS

DE TIJDEN VERANDEREN, OOK VOOR CARNAVAL

BINNENKORT OPENING ALZHEIMER CAFÉ

Dit weekend zijn de wijken in Maastricht volop Carnaval
aan het vieren: prinsen en prinsessen, hertogen, chevaliers,
jong en oud, vlaggen en wimpels, en heel veel liedjes en
frivoliteit van allerlei aard. En toch veranderen de tijden ook
voor deze tradities.

Na een aantal jaren van afwezigheid komt het Alzheimer
Café terug in Maastricht. De realisatie is al in een vergevorderd stadium. De officiële opening staat gepland op 2 maart
2016. Inloop vanaf 19.00 uur.
Het Alzheimer Café is een maandelijkse laagdrempelige
ontmoetingsplek voor mensen met dementie, hun naasten,
hulpverleners en belangstellenden. Het doel van de bijeenkomsten is om in een ontspannen sfeer onderwerpen te
bespreken die te maken hebben met dementie. Er komen
tijdens de bijeenkomsten vele thema’s aan bod waar mensen
met dementie en hun naasten mee te maken krijgen, zoals
‘gewoon vergeetachtig of dement?’, ‘Hoe ga je om met dementie?’, ‘Mantelzorgers in balans’. Hierbij komen mensen
met dementie, hun familieleden en professionals aan het
woord. Daarnaast is er ook de mogelijkheid voor de bezoekers om hun eigen ideeën en ervaringen uit te wisselen.

In Belfort zal dit jaar voor het eerst in 44 jaar geen tent van
de Spoorzeukers zijn. Zoals u al heeft kunnen lezen hebben de extra kosten en afnemende belangstelling vanuit
de buurt het einde ingeluid van deze tent in Belfort. “30 jaar
geleden ging een hele gezin naar de tent. De ouders bleven
wat drinken terwijl de kinderen zich vermaakten”, zegt Harald Mertz, voorzitter van de vereniging. Nu is er veel meer
concurrentie van vele evenementen en tijdsbestedingen
voor zowel ouders als kinderen. Dit zal het eerste jaar zijn
zonder tent, en er zijn meerdere carnavalsvierders die zich
afvragen wat ze nu zullen doen. Waar kan men zo een plek
vinden om bekenden te ontmoeten? Voor velen maakte de
tent deel uit van hun jeugd. Zoals een student die zijn laatste
maand ingaat op de universiteit is de buurt zijn jeugdjaren
ontgroeid en vraagt zich nu af: ‘Hoe verder?’

Vanaf 2 maart is het Alzheimer Café Maastricht elke eerste
woensdag van de maand te gast bij Stichting Athos, aan
de Athoslaan 12A. Voor de bezoekers van het Café is er
de mogelijkheid om voorafgaand aan de Café avond een
gezonde en goedkope maaltijd te nuttigen bij Resto van
Harte, onderdeel van Stichting Athos.

Hoewel de tent er niet meer zal zijn laten de Spoorzeukers
weten dat zij nog altijd springlevend zijn. Deze vereniging
is er juist voor de jeugd en dit willen zij juist in ere houden.
En het zijn de jongeren die klaar staan om door te gaan met
de tradities. Zo ook met de prinses van dit jaar.

De regionale afdeling van Alzheimer Nederland is initiatiefnemer voor het Café in Maastricht en werkt daarbij samen
met professionals en vrijwilligers van diverse zorgaanbieders
en instanties. Het steunpunt Mantelzorg, Mosaezorggroep,
Zorg&Co, Hulp bij dementie Maastricht en Heuvelland, het
Alzheimer Centrum Limburg en Gemeente Maastricht zijn
betrokken bij het Alzheimer Café.

Manon de eerste is van koninklijke afkomst wat de Spoorzeukers betreft. Zowel Opa als vader zijn ook prins geweest
in de tijd – al was dat vóór haar tijd. Nu neemt Manon de
scepter over. Zij weet ook precies hoe alles in zijn werk
gaat, want ze loopt al jaren mee. En nu is zij aan de beurt.
Manon is natuurlijk ook volop bezig met scouting. Zij doet
ook mee met de RSW (Regionale Scouting Wedstrijden)
die in Zutendaal (B) gehouden zullen worden. Daar wil ze
ook het beste van haarzelf geven. Ze vindt het ook geweldig
leuk om prinses te zijn. Natuurlijk wist ze vanaf december
dat zij het zou worden, maar ze moest dit geheim houden.
En dat heeft ze met verve kunnen doen. Zelfs haar broertje
wist het niet.

Op de Café avonden is nog ruimte voor enkele vrijwilligers
die de gasten kunnen ontvangen of om de informatietafel
te bemannen. Wij komen graag in contact met iemand met
administratieve ervaring of kennis van social media ten
behoeve van de PR. Doordat het Alzheimer Café maar één
avond per maand is, is het goed te combineren met andere
activiteiten. Mensen die zich als vrijwilliger willen aanmelden
of graag meer informatie willen, kunnen mailen naar elmy.
kroeg@zorgenco.nl.

Nu mag iedereen het weten en vieren. Elk weekend is zij
bezig alle evenementen op te luisteren, samen met de raad
van elf en majoretjes. En dat is goed ook. Want al groeien
jongeren tot volwassenen en veranderen de tijden; er ontstaan nog altijd nieuwe generaties die nieuwe ideeën en
elan brengen.
Het ontbreken van de tent in Belfort
luidt het einde van een tijdperk in,
maar de traditie zelf is nog springlevend bij de jongeren. Wil je nog
meer weten van de Spoorzeukers
of foto’s zien van voorbije jaren?
Kijk op www.spoorzeukers.nl.

Behandeling volgens afspraak
Maandag en donderdag gesloten

Carla Haex

Planetenhof 93
6215 TT Maastricht

Voor prijzen en afspraken bel telefoonnummer 043-3475631
of e-mail: info@haarstudiocarla.nl
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Nieuwe kinderactiviteiten
Stichting Jongerenwerk Pottenberg ontwikkelt voor Boerderij
Daalhoeve een nieuw programma met kinderactiviteiten.
De vrijwilligers van deze stichting gaan deze straks ook
uitvoeren. We houden u hiervan op de hoogte en publiceren
het aanbod tijdig op de website en/of deze middenpagina’s.
Bijzondere biggen op Daalhoeve
Sinds ongeveer een maand lopen op Daalhoeve twee biggen
rond van het ras ‘Oxford Sandy and Black’ (ook wel ‘Plum
Pudding pigs’ of ‘Oxford Forest Pigs’ genoemd). Het is één
van de oudste Britse varkensrassen. De biggen zijn prachtig
oranje met zwarte stippen. In 1985 waren er nog maar 29
fokkers over van dit bijzondere ras. Op dit moment zijn er
172 geregistreerde fokkers. Ook wij gaan fokken met de
Oxford Sandy and Black’s. We zijn daarmee pas de derde
in Nederland die dat doet.
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Maandelijks nieuws van en over Boerderij Daalhoeve
Uitgave: Stichting Boerderij Daalhoeve
Nr. 35, februari 2016

ACTIVITEITEN EN NIEUWS
Daalhoeve succesvol met Wecycle
Zoals u wellicht weet, zamelen wij op Daalhoeve onder meer
elektrische apparaten in. Dat doen we voor Wecycle. Deze
non-profit organisatie organiseert de inzameling en recycling
van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige verlichting. Voor onze medewerking als inzamelpunt ontvangen
we jaarlijks een bedrag van 250 euro. Het afgelopen jaar
hield Wecycle een actie om de inzameling op kinderboerderijen verder te stimuleren. De vier kinderboerderijen die
de meeste afgedankte elektrische apparaten inzamelden,
konden een extra sponsorbijdrage van 250 euro verwachten.
En hoera: Daalhoeve is één van de winnaars. Wij, of beter
gezegd u, zamelden in 2015 1.350 apparaten in. Slechts
twee andere kinderboerderijen in Nederland deden dat
beter: De Punt in Zierikzee (3.050 stuks) en De Dierenhof
in Ridderkerk (1.800 apparaten). Aan iedereen die iets bij
ons heeft achtergelaten: hartelijk bedankt! En blijf vooral uw
spullen bij ons inleveren.
Partycentrum?
Tot zijn grote verbazing werd onze beheerder Ralph Frissen
onlangs tijdens een buurtbijeenkomst over groen geconfronteerd met de vraag van enkele ongeruste buurtbewoners
of Daalhoeve een partycentrum wordt. Het antwoord is
driewerf NEE. Daalhoeve is een kinderboerderij en blijft dat
ook. We komen er in de volgende editie van het Belhäöfke
nog even op terug.
Lammetjesdagen halverwege
De jaarlijkse Lammetjesdagen zijn ongeveer halverwege.
Het eerste lammetje werd geboren op 7 januari. Een klein
brilschaapje genaamd Mik. Als u dit leest, zijn er ongetwijfeld
al vele gevolgd. Tijdens de Lammetjesdagen, die duren tot
eind maart, is de Koojstal op de zondagen langer open,
tot 19 uur. U kunt dan elke week genieten van een heerlijk
hoofdgerecht.
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Onze nieuwe Oxford Sandy and Black's

Galloway-wees
Daalhoeve heeft momenteel ook een Galloway-kalfje in huis.
Het is in november geboren in de regio Hilversum. Omdat
de moeder is gestorven, vangen wij het kalf op. Zodra het
groot genoeg is, wordt het opgenomen in een kudde in een
natuurgebied.

PROJECT OP MAANDAG
Daalhoeve is op maandag altijd gesloten. Maar dat wil niet
zeggen dat er dan niets gebeurt op de kinderboerderij.
Sterker nog: op maandag zijn vaak de meeste mensen aan
het werk op Daalhoeve. De maandag is namelijk ingeruimd
voor onze samenwerkingsprojecten met maatschappelijke
organisaties. In januari startte een nieuw project, dat we vorig
jaar hebben opgezet samen met Stichting Humanitas (een
organisatie voor dak- en thuislozen) en Radar en waarvoor
we geld hebben gekregen uit één van de drie tenders die
de gemeente in 2015 uitschreef onder de vrijwilligersorganisaties in Maastricht.
In het project wordt eens in de maand op maandag een
gezamenlijke eetavond georganiseerd voor cliënten van
Humanitas en Radar die in de buurt van de boerderij wonen.
Daar gaat een themamiddag aan vooraf, waaraan buiten
deze cliënten ook vrijwilligers, begeleiders en bestuurders
van Daalhoeve, Humanitas en Radar kunnen meedoen.

Op maandag 11 januari vond de eerste themamiddag en
eetavond plaats. De deelnemers deden ’s middags mee aan
een bingo. ’s Avonds stond er onder meer vers gemaakte
rode kool en een heerlijk getrokken bouillon op het menu.
Binnenkort volgt de tweede themamiddag. Het is nadrukkelijk de bedoeling om in dit project ook plaats in te ruimen voor
deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers. Daalhoeve
heeft hiervoor inmiddels ook uit een andere gemeentelijke
tender middelen gekregen. In één van de volgende Belhäöfkes besteden wij dan ook speciaal aandacht aan de
deskundigheidsbevordering op Daalhoeve.

RECEPT VAN DE WINKEL
De BSO-kinderen zijn blij met weer een pasgeboren lammetje

HUTSSTOOFPOTJE MET WITLOF
Maak van 1 kilo geschilde gekookte aardappelen een
gestampte puree. Nog niks er bij doen, gewoon in elkaar
stampen. Intussen maak je 1 kilo witlof schoon. Haal het
stronkje eruit, snij de witlof in grove stukken en smoor het in
wat boter. Verkruimel een bio kruidenbouillonblokje erover
met wat zout, peper en nootmuskaat naar smaak en voeg
125 ml crème fraîche toe. Met een deksel op laag vuur
ongeveer 20 minuten laten koken. Zelf vind ik het lekker er
een kneepje citroensap en/of sinaasappelsap over heen te
sprenkelen. Ook een tip: gegrilde appeltjes erdoor, maar …
niet met teveel vocht.
Vermeng de witlof met de gestampte aardappels in een
ovenschotel. Rasp er wat lekkere kaas over (naar eigen
keus), leg wat klontjes boter bovenop en laat de schotel
even gratineren.
Je kunt dit gerecht heel goed van te voren maken. Het duurt
daarna wel wat langer in de oven. Lekker met speklapjes,
worstjes… ga zo maar door. En voor vegetariërs: dit is ook
zonder vlees heel lekker.

Marion vindt dat de aanwezigheid op de kinderboerderij
een grote toegevoegde waarde heeft. ‘Kinderen leren hier
bijvoorbeeld beseffen wat het betekent dat je vlees eet. Ze
vinden het aanvankelijk erg dat de varkens worden geslacht
en dan hier in de winkel in de vriezer liggen. Maar later zien
ze dat de varkens in ieder geval wel een goed leven hebben
gehad. Ze leren ook op kleine schaal groenten verbouwen.
Wij hebben op het terrein twee bakken waar we allerlei
groenten kweken. En ze kunnen natuurlijk overal spelen
op het terrein. Ook helpen ze vaak mee met het verzorgen
van de dieren. Een tijd geleden hebben ze weken lang de
cavia’s schoon gewassen, toen die schurft hadden. Zo leren
ze van alles over de natuur. Maar willen ze niet naar buiten
naar de dieren, dan doen we gewoon binnen spelletjes of
gaan we knutselen.’

Smakelijk eten. Vragen? Magda staat tot uw dienst.

BSO DE BEESTENBENDE
Lekker buiten verstoppertje spelen op het terrein of
meehelpen bij het verzorgen van de dieren. De kinderen van BSO de Beestenbende op Daalhoeve hebben
het zeer naar hun zin. De Beestenbende heeft nog een
aantal plekken vrij.
‘Als de cavia’s in het lokaal zijn, dan kunnen we ze knuffelen’, zegt Lotte. Inez vindt het het leukst als de schapen
lammetjes krijgen. ‘Omdat ik iedere week naar de BSO kom,
zie ik ze ook groeien.’ En Meáva vertelt dat ze bij de Beestenbende meer vrijheid heeft. ‘Je kan overal op de boerderij
rond lopen. Spelletjes in het lokaal doen, vind ik ook leuk.’

Even samen wat eten en drinken bij De Beestenbende

De Beestenbende vangt kinderen op van de basisscholen JF
Kennedy, Dynamiek, Emile Wesly, Magnefiek en de Sprong.
De Beestenbende werkt veel samen met de BSO De Gouden
Wereld bij basisschool Dynamiek. De Gouden Wereld is de
door Daalhoeve onderhouden natuurspeelplaats. ‘Kinderen
van ons gaan ook daar regelmatig spelen’, aldus Marion.
‘Daarmee zijn wij samen echt twee groene BSO’s. Kinderen
komen niet alleen in aanraking met dieren, maar kunnen ook
hutten bouwen, vogels kijken of allerlei spelletjes spelen. En
wat is er nu leuker dan lekker buiten bezig zijn?’

De Beestenbende zit boven de verbouwde middenstal in de
boerderij en is open op maandag, dinsdag en donderdag na
school, tot half zeven. Leidster is Marion Petri en zij vertelt
dat de kinderen tussen drie uur en kwart voor vier binnen- Meer weten? Zie www.mik-kinderopvang.nl en zoek onder
lopen. Er is plek voor tien kinderen per dag en sommige Locaties.
kinderen komen vaker dan één keer.
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Vesta vastgoed
Vesta vastgoed

www.vestavastgoed.nl | info@vestavastgoed.nl
Tel. 043-3440168 | Fax 043-3440268
www.vestavastgoed.nl | info@vestavastgoed.nl
Tel. 043-3440168 | Fax 043-3440268

Maastricht - Biesland

Maastricht – Hazendans

Cannerweg 132
Maastricht - Biesland

Hazendanslaan 9
Maastricht – Hazendans

Cannerweg 132

• Halfvrijstaande woning;
• 2 slpkmrs en vrij uitzicht achter;
• Geheel
te moderniseren.
• Halfvrijstaande
woning;
• 2 slpkmrs en vrij uitzicht achter;
• Geheel te moderniseren.
Vraagprijs
€ 339.000 ,- K.K

Vraagprijs € 339.000 ,- K.K

Hazendanslaan 9

• Woonhuis met inp. garage;
• 6 ruime slaapkamers
• •Diepe
tuin met overkapping.
Woonhuis
inp. garage;
• 6 ruime slaapkamers
• Vraagprijs
Diepe tuin met
overkapping.
€ 315.000,-K.K

Vraagprijs € 315.000,-- K.K

Maastricht - Malberg

Maastricht - Belfort

Maastricht 30
- Malberg
Krulbolruwe
Krulbolruwe 30

Maastricht - Belfort
Printersdreef
33
Printersdreef 33

•
•
•

VERKOCHT O.V.
VERKOCHT O.V.

Ruime hoekwoning met tuin;
Ruime hoekwoning
2•slpkmrs
(3 mogelijk);met tuin;
• 2 slpkmrs
(3 mogelijk);
Zeer
nette afwerking.
• Zeer nette afwerking.

Vraagprijs € 210.000,- K.K
Vraagprijs € 210.000,- K.K

Als u kiest voor:

 uKwaliteit
Als
kiest voor:

 Gedrevenheid

 Kwaliteit
Géén opstartkosten of boete - clausule
 Gedrevenheid
Positieve verkoop
 Géén
opstartkosten
of boete - clausule
Persoonlijke
benadering
 Positieve
verkoop
Geen 8 tot 5 mentaliteit
 Persoonlijke
benadering
Gediplomeerde
makelaars & taxateur
 Geen 8 tot 5 mentaliteit
Kies
Gediplomeerde
makelaars
& taxateur
dan voor Vesta
Vastgoed
Kies dan voor Vesta Vastgoed

Bel nu voor een gratis en vrijblijvende
waardebepaling 043-3440168
Bel nu voor een gratis en vrijblijvende
waardebepaling 043-3440168
Maastricht - Daalhof
Maastricht
- Daalhof
Valeriushof
32
Valeriushof 32

VERKOCHT O.V.

VERKOCHT O.V.
• Woonhuis met 4 slpkm;
Woonhuis
metaan
4 slpkm;
• •Rustig
gelegen
groen;
Rustig
gelegen aan groen;
• •Te
moderniseren.
• Te moderniseren.

Vraagprijs € 169.000,- K.K.
Vraagprijs € 169.000,- K.K.

• Hoekwoning met garage;

• •Hoekwoning
met trap
garage;
3 slpkmrs vaste
zolder;
• •3 slpkmrs
vaste
trap zolder;
Geheel v.v.
kunststof
kozijnen
• Geheel v.v. kunststof kozijnen

Vraagprijs € 199.000,- K.K

Vraagprijs € 199.000,- K.K

Heeft u verkoopplannen?
Heeft u verkoopplannen?
Heeft u een waardebepaling nodig t.b.v. de verkoop,
Heeft u een waardebepaling nodig t.b.v. de verkoop,
ofof
een
van uw
uwhypotheek,
hypotheek,bel
belons
onsdan
dan
gerust.
eentaxatie
taxatienodig
nodigvoor
voorhet
het oversluiten
oversluiten van
gerust.
Bel
met 043-3440168
043-3440168
Bel dan
dan nu
nu met
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WIJK - INFO

VERENIGINGSNIEUWS

TOT 5000 EURO BELONING
VOOR TIP OVER AUTOBRANDEN

GEZOCHT: VRIJWILLIGERS DIE IETS MET DIEREN
(EN MET MENSEN) HEBBEN

In 2015 zijn meer dan 50 autobranden gesticht. Het Openbaar Ministerie looft een beloning uit van maximaal 5000
euro. Doel hiervan is een einde te maken aan de serie
autobranden. De hoogte van de beloning hangt af van de
bijdrage van de tip voor het onderzoek. Wilt u informatie vertrouwelijk met de politie delen? Bel dan het Team Criminele
Inlichtingen: tel. 079-354999. Anoniem kan via Meld Misdaad
Anoniem (M.): tel. 0800-7000. Meer weten over de autobranden en de beloning: www.politie.nl/autobrandenmaastricht.

Kinderboerderijen, de dierenambulance, een honden- en
kattenasiel en pension: zij zitten altijd verlegen om enthousiaste vrijwilligers. Er is altijd wel iets te doen, en dat heeft
vaak niet alleen met de verzorging van dieren te maken.
Denk maar aan het meehelpen tijdens bezoekjes met dieren aan een zorginstelling. Ben je goed in het begeleiden
van schoolkinderen of wil je graag vakantieprogramma’s
voor kinderen of puzzeltochten en rondleidingen voor alle
leeftijden organiseren? Ben je liever samen met anderen
bezig in een tuin, klus je graag of ben je beter op je plek
in een boerderijwinkel of kantine? Ook een foto-, teken- of
wolclub op een kinderboerderij behoren tot de mogelijkheden. Helpende handen in de administratie en in de opvang
van bezoekers zijn altijd welkom. Misschien heb je een heel
bijzondere hobby of vaardigheid, wil je die met anderen
delen en denk je nu ‘dat zou daar ook heel mooi kunnen?’
Wil je meer weten? Kom dan op vrijdag 26 februari om 19.00
uur naar de Brandweerkazerne aan de Capucijnenstraat
in Maastricht . Het CNME verzorgt, samen met een aantal
Maastrichtse dierenorganisaties (en een uit Lanaken), een
voorlichtingsavond voor mensen die in hun vrije tijd ‘iets
met dieren’ willen. Na een korte inleiding over vraag en
aanbod op de verschillende dierenlocaties, is er mogelijkheid tot speeddaten om er achter te komen of het werk bij
een dierenorganisatie ook iets voor jou is.
Voor meer info, ook over de organisaties die meedoen: www.
cnme.nl/nl/activiteitenagenda/
CNME Maastricht en regio,
www.cnme.nl
Pauline Wolters
tel. 043-3219941 of 06-34576364
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WIJK-INFO
HOF
EN DREEF

Net zoals voorzien in de naam blijft ‘t Atrium een centrale
plek vervullen in de wijk en moet ‘t Atrium ook mee met de
wijk veranderen. Nu dat de Fons Olterdissenschool weg is
zullen er ook veranderingen voor de activiteiten in dit gebouw
volgen. Maar ‘t Atrium, door soms woelige tijden, zal zich
nog altijd presenteren als een plek waar de ‘gezinsleden’
van Daalhof elkaar kunnen vinden in allerlei momenten en
activiteiten. Wil je meer weten wat je er kan doen, kijk dan
even naar hun website: www.buurtcentrumdaalhof.nl. Beter
nog, ga eens langs en zie wat daar aan het gebeuren is.

‘T ATRIUM, DAALHOF
Voor menigeen is ‘t Atrium bekend als een ontmoetingsplek.
Hier houden carnavalsverenigingen hun feesten, dansen
cowboys, kan men tafeltennissen, schilderen of lessen van
allerlei aard volgen en worden enkele keren per jaar rommelmarkten georganiseerd. Maar wist je dat ‘t Atrium ook
wel de bibliotheek huisvestte voor de wijk Daalhof?

Scott Raab

Wat nu als ‘Buurtcentrum Daalhof en Omstreken’ door het
leven gaat begon als buurtcentrum voor een nieuwe wijk. De
plannen voor Daalhof werden in de jaren ‘70 gerealiseerd en
men wist dat er hier plek moest komen voor sociale en culturele activiteiten, gezien zelfs de kerk eerst in de voormalige
koestal in de kinderboerderij moest samenkomen. Daarom
werden er al in 1970 plannen besproken en in 1972 lagen de
plannen klaar voor een buurtcentrum en onderwijscomplex.
Er werd zelfs gedacht aan een sportzaal en een bijkantoor
voor de SNSbank.

WIJK - INFO
INFORMATIE OVER VERKEERSVOORVAL

Einde 1972 was de financiering rond en in april 1973 werd
de eerste steen gelegd. De wijk moest wachten tot december van hetzelfde jaar voordat het duidelijk was hoe men
het gebouw zou noemen. ‘t Atrium werd gekozen om in de
‘stijl’ van de wijk te blijven. Een atrium is een binnenruimte
zoals vaak voorkwam bij Romeinse villa’s. Daar speelde het
leven zich af van het gezin. Zo zou het ook zijn voor de wijk
Daalhof. Allerlei buurtactiviteiten konden hier plaatsvinden.
In het begin vonden de belangrijkste activiteiten van de
buurt hier een plek: Kerk, Jeugdkerk, Crèche, Bibliotheek
en Feestzaal. De kerk is in 1978 definitief verhuisd naar hun
nieuwe onderkomen – maar ze hoefden niet ver te gaan.
Intussen zijn er ook allerlei geloofsgemeenschappen in ‘t
Atrium geweest. Bij de uitbreiding van de wijk Daalhof moest
ook ‘t Atrium veranderen en meegroeien.
Een andere grote verandering voor ‘t Atrium kwam voort uit
de sluiting van een aantal dependances van de Stadsbibliotheek in Maastricht. De wijkbibliotheken door heel Maastricht
werden herbeoordeeld en de meeste werden gesloten
waaronder die in Daalhof. De noodzakelijke verbouwing
van ‘t Atrium heeft plaatsgevonden in 2005, waarna tot een
herverdeling van ruimten is overgegaan.

Afslanken met de Benexere BodyProgress
afslanken  vermindering van cellulitis
 een mooie strakke huid
 en een goede bloedsomloop
U verliest al centimeters na
de eerste behandeling
1 Behandeling voor € 17.50
5 Behandelingen voor € 82.50
10 Behandelingen voor € 160.00

Behandeling volgens afspraak:
 Zeepziedersdreef 3
 043-3479341
 06-10630263

Tegen inlevering van deze bon 1 proefbehandeling gratis
2 maanden geldig vanaf de eerste afspraak
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Dinsdag 19 januari 2016, even na kwart voor negen ’s
avonds, stapte ik bij de halte Herculeshof uit lijn 6, en ging
op weg naar mijn woning. Ik stak achter de bus de straat
over en meende genoeg tijd te hebben om rustig over te
steken, hoewel er ongeveer ter hoogte van de friture een
auto naderde.
De bestuurder van die auto gaf echter plotseling flink gas,
zodat ik opzij moest springen om niet door hem omver te
worden gereden. De bestuurder draaide zijn raampje open,
en riep: "He ouwe zak, moet ik je overhoop rijden?"
In eerste instantie negeerde ik hem en vervolgde mijn weg
via de trappen achter de bushalte bij het winkelcentrum.
Klaarblijkelijk nam hij daar geen genoegen mee. Hij parkeerde zijn auto nabij de bakker en stapte uit. En weer:
«ouwe zak, moet ik je kapot rijden?» Daarop reageerde ik
door te zeggen dat hij moest ophoepelen, dat HIJ degene
was die een verkeersfout maakte en niet ik. Hij was het immers die daar veel te hard reed en mij bijna ondersteboven
reed. Had hij zich aan de snelheid gehouden, dan was er
niets aan de hand geweest.
Ik was erg geschrokken en besloot het Chinees restaurant
binnen te gaan om mijn verhaal te doen. De aanwezigen
(personeel van het restaurant) liepen met me mee naar de
deur en we zagen vervolgens de auto met hoge snelheid
wegscheuren, langs de apotheek, de Penatenhof op. Toen
ik er zeker van was dat hij niet zou omkeren, besloot ik mijn
weg naar huis te vervolgen.
Ondanks het feit dat ik geen kenteken had en maar een
vage beschrijving van de auto plus de bestuurder, besloot
ik 0900-8844 te bellen, maar zij gaven aan zonder kenteken
niets voor mij te kunnen doen.
Toch wil ik het er niet bij laten zitten en daarom heb ik dit
verhaal op papier gezet. Ik hoop dat de bestuurder dit onder
ogen krijgt en zich het voorval herinnert. Mijn bedoeling is
hem te laten weten dat dit soort misdragingen echt niet
kunnen en dat het belachelijk is dat hij een door hemzelf
gemaakte verkeersfout op mij als voetganger probeerde af
te wentelen terwijl ik niets fout deed.
Ik weet dat het niet veel is, maar het ging om een blauwe
of grijsblauwe auto met kofferbak. Zoals ik kon inschatten
was deze een jaar of 10 oud, maar dat weet ik niet zeker.
De bestuurder had donkere kleren aan, donkergekleurde
gekrulde haren en voor zover ik op afstand kon zien, was
hij ongeveer 1.80 meter lang.

IN DE ETALAGE
MARIJ DEJONG
HONDENSCHOOL AGILITY MAASTRICHT
Graag wil ik me voorstellen: ik ben Marij, getrouwd met John
Dejong en we wonen samen met onze 2 honden in Daalhof.
Van kinds af aan was ik gek op dieren (paarden en honden).

Bij mijn hondenschool geef ik puppy- en vervolgcursussen
maar ook agility. De trainingen zijn op het grasveld aan de
achterzijde van sporthal Daalhof. In de wintermaanden zijn
de puppycursussen indoor (Aajd Vroenhove). Mijn man John
geeft agility training aan de wedstrijdgroep. Het geven van
puppycursussen vindt ik super leuk om te doen. Je ziet een
mens en hond steeds meer een team worden, elkaar steeds
beter begrijpen. Dat is de basis om samen plezier te hebben
en met plezier de hond te trainen. Elke hond is te motiveren
om nieuwe dingen te leren. Onze grootste hobby is de agility
sport. De hond neemt met hoge snelheid een parkoers van
verschillende toestellen. Jammer dat veel mensen pas aan
deze sport denken als de hond 1 jaar of ouder is. Het beste
kun je starten na afronding van een puppycursus mits de
relatie met de hond goed is. Tot 1 jaar wordt de hond fysiek
niet belast, maar wordt voorbereid op de sport.
Bij Hondenschool Agility Maastricht starten regelmatig
nieuwe cursussen. Bel voor meer informatie 043-3540206
of kijk op ww.agilitymaastricht.nl.

VAN DE REDACTIE
UW INBRENG GEVRAAGD

Vanaf de jaren ‘80 heb ik veel cursussen over honden gevolgd in België, Nederland, Amerika en online (Slovenië,
Engeland, Canada, Finland). Mijn hobby begon een deel
van mijn leven te worden.

Eens in de zoveel tijd bespreken wij – de redactieleden van
‘t Belhäöfke – de invulling en onderwerpen van dit wijkblad.
Moeten we op dezelfde manier doorgaan? Moeten we wat
veranderen, wat toevoegen, wat laten vervallen?
Nu kunnen wij wel van alles bedenken, maar komen we dan
wel tegemoet aan uw behoefte als lezer/lezeres? Wilt u wel
een verandering? Wat zou voor u een toegevoegde waarde
hebben in het blad? Wat mist u? Allemaal vragen die ons
door het hoofd spelen. De enige die hier een echt antwoord
op kan geven bent u: de lezer/ lezeres.

Zo'n 24 jaar geleden startte ik met les geven, eerst gehoorzaamheid, later ook agility (=behendigheid). Bij een
vereniging lesgeven beviel op een gegeven moment niet
meer. Door alle bijscholing kreeg ik een andere kijk op het
trainen van mensen en hun hond dan mijn collega instructeurs die dit voor de hobby deden en bijvoorbeeld maar 1
uurtje per week les gaven en minder waren bijgeschoold.
Om deze reden startte ik 17 jaar geleden mijn eigen bedrijf:
Hondenschool Agility Maastricht. In die tijd waren er nog
niet zo veel mensen die van hondentraining hun beroep
maakten. Het voordeel van een eigen bedrijf is dat je je werk
zelf kunt indelen en je eigen richting kunt bepalen. Jaarlijks blijven bijscholen is een voorwaarde om bij te blijven.
Door wetenschappelijk onderzoek worden telkens nieuwe
technieken ontwikkeld en wordt er meer bekend over het
gedrag van honden. Ik maak hier dankbaar gebruik van.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u hier ook eens over
wilt nadenken. En ons dan uw idee of ideeën laat weten,
zodat wij kunnen bekijken wat wij er mee kunnen. Met uw
inbreng wordt het ‘t Belhäöfke nog meer een blad voor u en
door u. Zo’n blad willen wij graag voor u maken. Uw inspiratie
kunnen wij best gebruiken. U kunt contact met ons opnemen
via redactie@belhaofke.nl of telefoon 06-50888592.
De redactie
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* Volledige kunstgebitten
(ook implantaten - klikgebit)
* Uw kunstgebit weer passend
maken
* Reparaties klaar terwijl u wacht
* Weekendservice na tel. overleg
* Vergoeding via zorgverzekeraar

Via Regia 101
6216 BR Maastricht
Tel. 043 - 4519000

John dé Schilder
voor al uw schilderwerk binnen en buiten.
Netheid Correctheid Betrouwbaarheid !!

inclusief

LED
LED

Kijk gerust op mijn internet site
www.johndeschilder.nl voor
aanbiedingen en garanties.
Ook voor het plaatsen van glas,
rolluiken, laminaat en parket.

kwaliteits - garantie

Widooiestraat 11, 6215KC Maastricht
Tel: 0642295252 / 043-3473348.

spannendeplafonds.nl
+31 641001684

Autorijschool Bastiaens
r omwegen
e
d
n
o
z
n
e
d
“We rij
wijs”.
e
b
ij
r
je
r
a
a
n
Pletzersstraat 18
6213 HH Maastricht
043 – 3 479 346
06 – 22 388 978

www.rijschoolbastiaens.nl
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4 KIDS

Hoeveel tel jij van alles?
Vul deze aantallen in de vakjes in.

Twee schoenen zijn een paar. Kleur de schoenen die bij elkaar horen
Wijs daarna aan van wie het paar schoenen is.

Stephanie Debie
20

Dat is
makkelijk!
Een uitleenwinkel van medische hulpmiddelen
in onze locatie Daalhof. Zónder lidmaatschap.
Op werkdagen open van 8:30 uur tot 17:00 uur
(pauze van 12:30 tot 13:00 uur).
En ook makkelijk bereikbaar met de auto,
parkeren bij winkels Daalhof.
Herculeshof 22
6215 BM Maastricht
t (043) 354 95 00
www.mosaezorggroep.nl
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Er zullen enkele Nederlandse, Franse, Roermondse en
Maastrichtse teksten worden voorgelezen.
Belangstelling? Stuur een e-mail met naam en aantal personen naar: gildemaastricht@gmail.com

VERENIGINGSNIEUWS
VRIENDJES- EN VRIENDINNETJESDAG
Op zaterdagmiddag 27 februari organiseert de jeugdcommissie van harmonie St. Petrus en Paulus een vriendjesen vriendinnetjesdag. Je kunt dan komen luisteren naar
optredens van de jeugd. Ook kun je zelf een slagwerk- of
blaasinstrument uitproberen bij een echte muziekdocent
of deelnemen aan 'Spelen met muziek'. Na afloop krijg je
een leuke herinnering. Het programma is van 13.15 uur tot
uiterlijk 17.00 uur in de Greune Zaol (Tongerseweg 336).
Heb je belangstelling? Geef je snel op (vóór 17 februari)
via de website www.hppwolder.nl. Na aanmelding krijg je
per e-mail een bevestiging en het programma van deze
vriendjes- en vriendinnetjesdag. Wil je eerst meer informatie
of heb je vragen? Kijk dan op de website www.hppwolder.
nl of mail naar post@hppwolder.nl.
LEZINGENCYCLUS VAN ‘T GILDE
Zin in een boeiende en kennisverrijkende lezing? Locatie; ‘t
Gilde-gebouw, Pastoor Habetsstraat 42. Aanvang: 19.00u.
Kosten: 2,50 euro p.p. (inclusief een consumptie).
Woensdag 17 februari 2016: lezing over Limburgse Literatuur. Dr. Lou Spronck zal een viertal Limburgse auteurs
voorstellen: uit Maastricht Pieter Gilles-Schols en André van
Hasselt en uit Roermond Emile Seipgens en Jos Thissen.

LEZING IN HET NEDERLANDS
DOOR PROF. DR. AN VAN HECKE
Malinche en de Virgen van Guadelupe in de kunst en de
literatuur van de Chicanos. Woensdag 17 februari, 20.00
uur in ‘ut Förtsje’, Ebenistendreef 104. Toegang voor nietleden is 5 euro.
Chicano-kunstenaars in de Verenigde Staten laten zich
vaak inspireren door grote figuren uit de Mexicaanse geschiedenis en mythologie. In de lezing wordt ingegaan op
de veranderingen die met name Malinche en de Maagd van
Guadalupe in de loop van de tijd hebben ondergaan. Meer
informatie vindt u op de website www.circulocervantes.nl.
De Círculo Cervantes is een vereniging van mensen die
geïnteresseerd zijn in de geschiedenis en cultuur van
Spanje en Spaans-Amerika. Lezingen zijn afwisselend in
het Nederlands en Spaans.
ROMMELMARKT TTV DAALHOF
Tafeltennisvereniging TTV-Daalhof organiseert op 20 maart
weer haar halfjaarlijkse Rommelmarkt in ‘t Atrium, Aureliushof 160. De markt duurt van 9.30 tot 17.00 uur en de entree is
gratis. Degene die een tafel willen kunnen contact opnemen
met Peter Janssen, tel. 043- 3479867.

Persoonlijke zorg
voor uw gebit
Na 12 jaar ervaring in andere
praktijken behandel ik nu met
veel enthousiasme mensen in mijn
eigen praktijk.
Zoekt u een tandarts met oog voor u
en uw gebit? Bel of mail mij dan voor
een afspraak.
Vriendelijke groet,
Matthijs Metsers

tongerseweg 402 .. 6215 ae maastricht .. 0438 52 31 40
tandartsmatthijs@metsers.nl .. www.metsers.nl
Openingstijden:
Maandag:
8.30
Woensdag:
8.30
Donderdag:
8.30
Vrijdag:
13.30

–
–
–
-

17.00
17.00
17.00
17.00

uur
uur en 19.30 – 21.00
uur
uur
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VREUGER
IN DE WIEK

gebouwd. Ik was erbij als fotograaf en legde iedere dag
opnieuw de bouwwerkzaamheden vast. Ik maakte toen veel
foto’s vanaf het balkon van de naastliggende flat. U ziet twee
van mijn opnames. Er werken 600 tot 800 vrijwilligers aan
de bouw. Volgens mijn register heb ik de foto’s op 19 april
1997 gemaakt.
Deze foto kunt u gratis in kleur bekijken. Stuur een mail naar
huub.reinders@home.nl en de rest komt goed.

BOUW VAN DE KONINKRIJKSZAAL VAN JEHOVAH’S
GETUIGEN IN BELFORT
Centraal in de wijk Belfort bij de John F. Kennedy school,
buurtcentrum 'Ut Förtsje' en de rooms-katholieke kerk St.
Jozef werd de koninkrijkszaal van Jehovah’s Getuigen

huub.reinders@home.nl, www.huubreinders.com

GEZOCHT:
ENTHOUSIASTE MANNELIJKE VRIJWILLIGERS

PERSBERICHTEN
JEZUS ONTMOETEN, ZELFS VANDAAG?
Van 10 februari tot 11 mei loopt de gespreksgroep ‘Ontmoetingen met Jezus’ elke woensdagavond van 19.30 - 21.00
uur in de Didohof 49b.
Jezus, een naam die vele beelden oproept en een hele geschiedenis met zich meedraagt. Een man met een verdrietig
gezicht, bloed druipend van zijn hoofd. Een man met een
stralend licht om hem heen. Een man in een lang gewaad
met een lam om zijn schouders. En dat zijn alleen de beelden
die we vaker in de kerk of godsdienstles zien.
Wie was die Jezus? Was hij, zoals sommigen zeggen, een
radicale leraar, een soort eerste eeuw marxist die verandering wilde brengen in de maatschappij? Was hij gewoon een
timmerman die onfortuinlijk gestorven is? Was hij überhaupt
een historisch persoon? En wat maakt dat uit?
Het is mogelijk om erachter te komen wie Jezus was en
waar hij voor stond. Hoewel men hem niet in levende lijve
kan ontmoeten, kan men hem wel leren kennen. Dit gebeurt
in een laagdrempelige groep tijdens 10 ‘Ontmoetingen’ dit
voorjaar. De groep bespreekt wat men werkelijk van Jezus te
weten kan komen en wat dat kan betekenen voor het dagelijks leven. Iedereen is welkom. De ontmoetingen zijn gratis.
Heeft u belangstelling? Kom dan naar de eerste ‘Ontmoeting’
om meer informatie te krijgen en te zien of dit iets is voor u.
Er is een korte kennismaking vooraf bij een kopje koffie of
thee en tijd achteraf voor verdere bespreking. Heeft u iets
lekkers voor bij de koffie? Breng dit gerust mee. De eerste
‘Ontmoeting’ is woensdag, 10 februari om 20.00 uur in de
Didohof 49b. Voor meer informatie bel 06-48689617 of ga
naar www.gvcmaastricht.nl.
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Steunpunt Mantelzorg Zuid is op zoek naar mannelijke vrijwilligers die hulpbehoevende mannen willen begeleiden en
ondersteunen. Mannen vinden het namelijk vaak prettiger
om met andere mannen activiteiten te ondernemen dan met
vrouwen. Uiteraard wordt een koppeling afgestemd op basis
van dezelfde interesses en je beschikbaarheid. Als vrijwilliger ontlast je met jouw aanwezigheid de mantelzorger. Deze
heeft in de tijd dat jij er bent, even wat ruimte voor zichzelf
om weer op te laden om zo de zorg langer vol te houden.
Heb je interesse in dit waardevolle vrijwilligerswerk? Neem
dan contact met op met een van de vrijwilligerscoördinatoren voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: Tel.: 0433215046. E-mail: info@mantelzorgzuid.nl.

CARNAVAL
CARNAVALSMAANDAG IN DE GREUNE ZAOL
Wie carnaval dicht bij huis wil vieren, kan op carnavalsmaandag 8 februari in de Greune Zaol aan de Tongerseweg
336 terecht. Vanaf 14.30 uur tot middernacht is de Greune
Tempel voor iedereen gratis toegankelijk. De carnavalsvereniging van de Greune van Wolder zorgt ook dit jaar op deze
dag voor een spetterend carnavalsfeest in hun ruime en mooi
versierde zaal. Tussen 14.30 en 16.30 uur trekt bovendien
de grote internationale optocht van Wolder en Vroenhoven
door de Wolderse dreven. Dus reden genoeg om ‘nog neet
nao hoes te goon, meh wel nao Wolder’.

WWW.WILSONGROEP.NL
Clavecymbelstraat 48-B

Horlogiersdreef 6

• Instapklaar
• Met garage
• 3 Slaapkamers (mogelijk 4)
• Keukenuitbouw

• Luxe nieuwe keuken
• 3 Slaapkamers
• Lift aanwezig
• Nabij winkels en openbaar vervoer

Vraagprijs: € 117.000,- k.k.

nieuw

Vraagprijs: € 209.000,- k.k.

nieuw

Glazeniersdreef 40-C

Ovidiushof 18

• Mooi afgewerkt
• Royale woonkamer
• Gesloten luxe eetkeuken
• 2 slaapkamers

• Verrassend ruim
• Inpandig bereikbare garage
• 3 Slaapkamers
• Vaste trap zolder (mog. 4de slk.)

Vraagprijs: € 124.500,- k.k.

Vraagprijs: € 159.900,- k.k.

Erasmusdomein 28-B

Riksingenstraat 16

• Woonkamer met open keuken
• 3 Slaapkamers
• Badkamer met ligbad
• Prive parkeerplaats

• Royale woonkamer met aanbouw
• Luxe keuken
• 3 Slaapkamers
• Badkamer met ligbad

Vraagprijs: € 137.500,- k.k.

nieuw

Vraagprijs: € 199.000,- k.k.

nieuw

Vleeshouwersdreef 17

Heerderweg 50

• Halfvrijstaand
• 4 slaapkamers (mog. 5 slks.)
• Royale woonk. met aanbouw
• Verlengde garage

• Verrassend ruim woonhuis
• Gesloten keuken
• 4 Slaapkamers
• Nabij station gelegen

Vraagprijs: € 249.500,- k.k.

Vraagprijs: € 225.000,- k.k.

nieuwe prijs

VERKOCHT

Ook verkoopplannen?
Bel voor gratis
waardeadvies!
Tel: 043 350 35 35

Bontwerkersdreef 20-H Sint Michaelsweg 12-A
Vraagprijs: € 159.000,- k.k.

VERZEKERINGEN

Vraagprijs: € 174.500,- k.k.

PENSIOENEN

Pascal Loontjens

HYPOTHEKEN
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MAKELAARDIJ

Stationsstraat 14
6221 BP Maastricht
(043) 350 35 35
info@wilsongroep.nl

